
Van: regiogriffie
Onderwerp: Uitnodiging aan alle Raadsleden voor de bijeenkomsten op 6 april met Links naar MS TEAMS
Datum: donderdag 25 maart 2021 15:14:12

Geachte gemeenteraadsleden (via de griffiers) en collegeleden,
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomsten van dinsdag 6 april a.s.
In deze mail staan de links naar beide bijeenkomsten.
Voor de agenda's verwijzen wij u naar https://drechtraad.drechtsteden.nl/vergaderingen
 
Twee Voorlichtingsbijeenkomsten voor alle raadsleden van de zeven gemeenten via Teams 20:15-21:30 uur

Groeiagenda – Werken en Economie
De uitnodiging voor deze bijeenkomst heeft u via de griffiers ontvangen en staat ook bij de bijeenkomst op onze site
https://drechtraad.drechtsteden.nl/vergaderingen
 
De regiogriffie heeft via de griffiers van de zeven gemeenten de email adressen ontvangen van ALLE raadsleden
om deze toe te voegen aan de bijeenkomst.
Wilt u controleren of u inderdaad door ons bent toegevoegd en met het juiste email  adres waarmee u wilt
deelnemen via MS TEAMS ?

 

De link naar de bijeenkomst van de groeiagenda:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad19a9427dc2343e5926ec34f7ee352f7%40thread.tacv2/Algemeen?
groupId=1c192264-2689-4841-8c53-12580e672072&tenantId=ce1619bc-aea1-41c1-8fa8-bbdc8c7d1cef

 

Bent u toch nog niet toegevoegd  en wilt u actief deelnemen aan deze bijeenkomst dan kunt u zich aanmelden voor
deze groeiagenda bijeenkomst via : groeiagenda@dordrecht.nl.
Heeft u op de avond zelf vragen over de techniek of lukt er digitaal iets niet dan kunt op 6 april ook contact opnemen
via dit email adres.
 
Deze bijeenkomst zal ook live worden uitgezonden via http://drechtsteden.notubiz.nl/dashboard#
 

Voorlichtingsbijeenkomst Transitie GRD
Deze uitnodiging zal via de lokale griffiers door de collega's van de Sociale Dienst Drechtsteden die deze bijeenkomst
organiseren, naar de raadsleden worden verzonden.
 
De regiogriffie heeft ook voor deze bijeenkomst via de griffiers van de zeven gemeenten de email adressen
ontvangen zodat ALLE raadsleden zijn toegevoegd aan deze bijeenkomst.
Wilt u controleren of u inderdaad bent toegevoegd en met het juiste email adres waarmee u wilt deelnemen via MS
TEAMS ?

 
De link naar het team Voorlichtingsbijeenkomst Transitie GRD:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aecd7cfc967c245b58ad598af8a141c5d%40thread.tacv2/conversations?
groupId=a32acf14-c5af-424b-8b43-a1b6c740b7fb&tenantId=ce1619bc-aea1-41c1-8fa8-bbdc8c7d1cef
Bent u nog niet toegevoegd  en wilt u actief deelnemen aan deze bijeenkomst  dan kunt u zich aanmelden via:
hw.voshol@drechtsteden.nl of m.klink@drechtsteden.nl

 
Hebt u op de avond zelf vragen over de techniek of lukt er digitaal iets niet, neem dan op 6 april contact op met
Wouter Voshol via 06-10780624.

 
Ook deze bijeenkomst zal live worden uitgezonden via http://drechtsteden.notubiz.nl/dashboard#
De regiogriffie stuurt de beide links van deze Teams naar alle griffies met het verzoek deze te verspreiden onder alle
raadsleden, zij zullen deze informatie op 6 april ook nog een keer naar u mailen.
Waarmee we hopen dat eenieder zonder problemen kan deelnemen.

 
De bijeenkomsten zijn dus voor iedereen toegankelijk en live te volgen, ook achteraf. Dus vindt u het jammer dat u
niet beiden kunt bijwonen, u kunt beiden altijd achteraf bekijken via http://drechtsteden.notubiz.nl/dashboard#
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Graag tot ziens op 6 april via MS TEAMS,
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens regiogriffier Els Boers,
 
Dorien Petersen
Medewerker Regiogriffie
 
Telnr. 078-7707038
Telnr. 06-57579354
Tme.petersen@drechtsteden.nl
Aanwezig maandag t/m  donderdag
 
Bezoekadres: Spuiboulevard 298, 3311 GR Dordrecht
Postbus 619, 3300 AP Dordrecht
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